Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení na stavební práce
Veřejná zakázka:
Název:
Druh:
Zadávací řízení:
Výzva zveřejněna dne:

„Rekonstrukce střešní nástavby č.p. 18, 19 a 20, ul. Vrchlického,
Rumburk“
Veřejná zakázka na stavební práce
Zjednodušené podlimitní řízení
06.02.2020

Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČ:
zastoupený:

Město Rumburk
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
002 61 602
Jiřím Pimparou, místostarostou města

Kontaktní osoby zadavatele:
Ing. Dagmar Mertlová
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
tel.: + 420 412 356 233, mob. +420 725 712 737
e-mail: dagmar.mertlova@rumburk.cz
Marie Šurýová, DiS.
referent Odboru regionálního rozvoje a investic
tel.: + 420 412 356 355
e-mail: marie.suryova@rumburk.cz
č.j. ORRI/4541-20/776-2020/surm
Vážení,
obracíme se na Vás dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“) s výzvou k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku.

1. Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky jsou stavební práce související s rekonstrukcí
střešní nástavby a dále výměna lodžií na akci „Rekonstrukce střešní nástavby č.p. 18, 19 a 20,
ul. Vrchlického, Rumburk“.
Předmět veřejné zakázky je vymezen Zadávací dokumentací a Projektovou dokumentací.
Termín plnění zakázky je: nejpozději do 30.04.2021.
2. Zadávací dokumentaci včetně podrobných požadavků na prokázání splnění kvalifikace a
údajů o hodnotících kritériích lze získat na adrese profilu zadavatele:
https://vzakazky.rumburk.cz
3. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídku doručte nejpozději do: 04.03.2020 do 13:00 hod., včetně.
Nabídku lze podat pouze elektronicky prostřednictvím nástroje zadavatele E-ZAK
(https://vzakazky.rumburk.cz/profile_display_2.html).
Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebo podaná jiným
způsobem než vymezuje zadávací dokumentace, se nepovažuje za podanou a v průběhu
zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
4. Termín a místo otevírání nabídek: dne 04.03.2020 v 13:05 hodin v zasedací místnosti
(budova A, č. dveří 34, 5. patro výtahem) v sídle zadavatele. K otevírání nabídek, posouzení a
hodnocení nabídek bude jmenována nejméně tříčlenná komise. Otevírání nabídek je
neveřejné.
5. Zadávací řízení má celkovou předpokládanou hodnotu předmětu plnění 8.894.227 Kč bez
DPH.
6. Požadavky na prokázání kvalifikace:
Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ
Základní způsobilost se prokazuje předložením čestného prohlášení, které je přílohou ZD
(příloha č. 4.1).
Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ
Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění (provádění staveb, jejich změn a odstraňování),
c) doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky jinými právními předpisy
vyžadována, tj. osvědčení o autorizaci/osvědčení o registraci v oboru pozemní stavby

Technické kvalifikační předpoklady podle § 79 ZZVZ
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel předložit
tyto doklady.
Technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ splňuje dodavatel, který předloží
seznam významných stavebních prací za posledních 5 let a níže uvedené přílohy.
a) rozsah požadovaných informací a dokladů
Seznam referenčních stavebních prací musí zahrnovat název stavby, cenu, dobu plnění a
identifikaci objednatele. Vzor seznamu je přílohou č. 4.2 ZD.
b) způsob prokázání splnění této kvalifikace
Dodavatel k prokázání této kvalifikace doloží seznam alespoň 3 referenčních zakázek
obdobného charakteru na rekonstrukci bytových domů (zateplení, střechy, výměna
lodžií). Minimální hodnota každé zakázky musí být alespoň 3 miliony Kč bez DPH.
Účastník předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným
stavebním pracím, zadavatel požaduje 1 osobu jako hlavního stavbyvedoucího. Tuto část
kvalifikace splní účastník, který se takovou osobou prokáže a která bude mít:
 minimálně 5 let odborné praxe hlavního stavbyvedoucího – doložení strukturovaným
životopisem,
 autorizaci nebo osvědčení o registraci v oboru pozemní stavby dle zákona č. 360/199 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob a v případě společné nabídky
několika dodavatelů:
Prostřednictvím jiných osob může dodavatel prokázat kvalifikaci v souladu s ustanovením
§ 83 ZZVZ. V takovém případě je dodavatel povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Požadavek podle výše uvedeného odstavce písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky
společné s dodavatelem.
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle
§ 79 odst. 2 ZZVZ vtahující se k takové osobě, musí dokument obsahovat závazek, že jiné
osoba bude vykonávat stavební práce, ke kterým se prokazované kritérium vztahuje.
V případě podání společné nabídky několika dodavateli, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci
podle ustanovení § 82 ZZVZ.

Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění způsobilosti
Doklady prokazující základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost dle § 77 odst.
1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3
měsíců před dnem podání nabídky.
Poddodavatelé
Zadavatel v souladu s § 105 ZZVZ požaduje, aby účastník ve své nabídce předložil seznam
poddodavatelů, pokud jsou mu známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky poddodavatelé
budou plnit.
Vybraný dodavatel u veřejných zakázek na stavební práce je dle § 105 odst. 3 ZZVZ povinen
nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámí o výběru dodavatele předložit zadavateli
identifikační údaje poddodavatelů, pokud mu jsou známi. Poddodavatelé, kteří nebyli
identifikování podle věty první a kteří by se měli následně zapojit do plnění veřejné zakázky,
musí být identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.
Vzor seznamu pro poddodavatele tvoří přílohu č. 4.3 ZD.
Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze
seznamu certifikovaných dodavatelů
Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti
dle § 77 ZZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 228 ZZVZ.
Tento výpis nesmí být k poslednímu dni prokázání způsobilosti starší 3 měsíců.
Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný
v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 234 ZZVZ.
Prokázání kvalifikace získané v zahraničí
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České
republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se
tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li
zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného
překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a
tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se
předkládají bez překladu.
7. Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.
Kritérium ekonomické výhodnosti je hodnoceno dle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
Nabídková cena bez DPH……100%

Nedílnou součástí této výzvy je Zadávací dokumentace včetně všech příloh.

V Rumburku dne 06.02.2020

Jiří Pimpara
místostarosta města Rumburk

Digitálně podepsal Jiří Pimpara
Datum: 06.02.2020 14:01:07 +01:00

